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Hazırlayan Onaylayan 

                            Eğitim-Öğretim  
 

Yönetim Temsilcisi 

 

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI  
İstanbul Okan Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerine yaklaşımı; öğrenci merkezli 

eğitimi önemseyen, toplumsal gelişimi çalışmalarının bir parçası olarak gören, etik değerler 
çerçevesinde rekabetçi bilgiyi tüm paydaşların katılımıyla üreten, doğaya duyarlı, kültür 
değerlerinin farkında, bilimsel çalışma ve araştırmalarla ürettiklerini toplum yararına sunan, 
bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı önceliği kabul eden, 
uluslararasılaşma anlayışı çerçevesinde katkı sağlamayı amaçlayan bir anlayışa dayanmaktadır. 

İstanbul Okan Üniversitesi, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alan ve tercihleri 
doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, onları öğretim sürecine katan ve sorunların çözümü 
üzerinde düşündüren, bütünleyici eğitim felsefesini benimser. 

 

İlkeler 

İstanbul Okan Üniversitesi; 
 Öğrencileri, mesleki becerilerin yanı sıra dünya vatandaşının sahip olması gereken 

(eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, insan haklarına saygılı, etik ilkelere ve sorumluluk bilincine 
sahip olma gibi) yeterlilikler ve yetkinlik temelli yenilikçi eğitim modelini benimsemeyi hedefler. 

 Öğrenci odaklı eğitim modeli kurgulanarak başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi yönünde 
uygulamaları yürütmeyi hedefler. 

 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, 
etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve 
saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş bir öğretim 
programını uygulamayı hedefler. 

 Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini 
güçlendirerek sürekli olarak iyileştirir. 

 Eğitim ve öğretim kalitesi geliştirmek üzere iyi uygulamaları, ulusal/uluslararası 
standartları gözeterek uygulamaya koyar. 

 Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı sağlar. 
 Öğretim süreçlerinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, öğrencilere rehberlik eden, bilgi 

üreten ve problem çözebilen, öğrendiklerini paylaşan, topluma karşı sorumlu, insan haklarına 
saygılı, yapıcı, yaratıcı öğretim elemanını bünyesinde barındırmayı hedefler. 

 Başarının ve sonuçların doğru, adil ve tutarlı bir şekilde oluşturulması için öğrenme 
çıktılarını süreç becerilerinden ayırmadan, birlikte ele alacak bir ölçme ve değerlendirme yöntemi 

kullanır. 
 Öğretim programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikler ve 

akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır. Öğrenci ve akademik personel değişimini, seçkin 
uluslararası öğrenci sayısını artırmayı amaçlar ve uluslararasılaşmaya önem verir. 

 Her yaştan bireyin kendini yenilemesine yönelik araçlara ulaşmasının temel bir hak olduğu 
inancıyla eğitim programları geliştirir, uzaktan eğitim materyalleri (öğrenme yönetim sistemi) 
aracılığıyla öğrenme sürecinde yaşanabilecek olası problemleri ortadan kaldırarak paydaşlar 
arasındaki diyalogu arttıracak alternatif ortamlar yaratır. Eğitsel kaliteyi, öğretme değerlerini ve 
etkinliğini kesintisiz hale getirmeyi amaçlar. 

 Tüm akademik ve idari faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini, her 
türlü ayrımcılığın engellenmesini sağlayacak önlemleri alır. 
 


